VODICE : HOTEL PUNTA 4* in vila ARAUSA 3*

GREMO NA MORJE
Hotel Punta stoji ob plaži v mestu Vodice na Šibeniški rivieri. Ponuja sobe s satelitsko televizijo, kopalnimi plašči in
z balkonom s čudovitim pogledom na morje. Na voljo sta tudi spa center in brezplačen brezžični internet. Središče
mesta je le 2 min hoje. V hotelskem wellness in spa centru, ki meri 400 m², lahko brezplačno uporabljate fitnes ter
ogrevani notranji bazen z vodno masažo. Na voljo so tudi različne savne, masaže in lepotni tretmaji. Zunanji bazen
lahko uporabljate brezplačno, za ležalnike pa je potrebno doplačilo.

VILLA ARAUSA 3*

25.8.– 1.9. 2018

(tik ob morju)

ALL INCLUSIVE – LIGHT

321€
371€
411€

Enoposteljna soba
Št. dni/noči

+ 105€
8 dni/7 noči

POLPENZION
POLNI PENZION

Riziko odpovedi

5%/osebo V primeru bolezni, odhoda v bolnišnico ali smrti v družini dobite

AVTOBUSNI PREVOZ
Turistična taksa
CENA VKLJUČUJE:
x
avtobusni prevoz v obe smeri, cestnino
x predstavnika/animatorja ves čas bivanja,
x pijačo dobrodošlice,
x nastanitev v izbrani sobi,
x 7x izbrana storitev (POLPENZION ali POLNI
PENZION), pri ALL inclusive - light še ena
pijača pri obrokih
x uporaba notranjega in zunanjega bazena z
morsko vodo
x aktivnosti za razvedrilo in dobro počutje,
x osnovno nezgodno zavarovanje,
x strošek organizacije.
KOMPAS ZLATI KLUB PROGRAM:
- Jutranja rekreacija
- Glasbeni kviz
- Popoldanska tombola
- Karaoke
- Kompasijada – razne igre za vse generacije
- Ustvarjalne delavnice (origami, izdelovanje
unikatnih razglednic, poslikava stekla, eko
delavnica)
- Raziskovanje okolice z animatorjem
- Plesni večer

povrnjen ves vplačani znesek, razen rizika odpovedi v znesku 5%

VKLJUČEN V CENO
VKLJUČENA V CENO
dvoposteljna soba
zakonska postelja ali ločene postelje, ena dodatna pomožna postelja,
minibar, SAT-TV, sef, brezžični LAN v sobi, Telefon, sušilnik za lase,
Kopalnica s tušem in straniščem
sobe za invalide po dogovoru, bazen (morska voda), pokrit
bazen/ogrevan, otroški bazen (morska voda), Whirlpool, masaža,
savna, finska savna, Wellness-center,
PLAŽA: 50 m ,delno peščena, delno prodnata in betonirana. Možnost
koriščenja ležalnikov ob bazenu glede na zasedenost

POMEMBNO:
Plačilo akontacije 50€ potrjuje rezervacijo.

PLAČILO NA OBROKE!
PRIJAVE SPREJEMAMO V PISARNI DRUŠTVA V ČASU URADNIH UR
PRIDRUŽITE SE NAM, VESELI BOMO VAŠE DRUŽBE

